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Boogsport Vlaanderen vzw 
Lid van Royal Belgian Archery, World Archery, BOIC 

 

Subsidiereglement jeugdsportproject: 
“Voor elk schuttertje Quality Time!” 

 
 
Artikel 1: Inleiding 
 
In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Sport Vlaanderen richt Boogsport Vlaanderen (BSV) 
een jeugdsportfonds op waarvan de middelen grotendeels aangewend zullen worden om Vlaamse 
handboogclubs een rechtstreekse toelage te geven indien ze initiatieven ontplooien om hun jeugdwerking 
kwalitatief te verbeteren. 
 
Artikel 2: Doelstellingen 
 
Clubs dienen aan enkele primaire voorwaarden te voldoen om in te stappen in het jeugdsportproject. 
Daarnaast kunnen ze volgens de eigen noden de jeugdwerking verder ondersteunen en verbeteren. Ze 
kiezen zelf welk deelfacet van het subsidiereglement voor hen belangrijk is. 
Bijvoorbeeld: 

- Een club die bezig is met het aantrekken van meer jeugdleden, kan werken aan promotie of 
organisatie van initiaties op scholen. 

- Clubs met veel jeugdleden kunnen dan weer meer nood hebben aan voldoende infrastructuur en 
startmateriaal om beginnende schutters te ondersteunen. 

- Clubs die willen inzetten op geschoolde trainers, kunnen dan weer kiezen om extra in te zetten op 
bijscholingen en opleidingen. 

 
Doel is dat de clubs een kwaliteitsvolle jeugdwerking ontplooien en dat ze zowel op korte als lange termijn 
beleidsmatig een visie ontwikkelen op vlak van de jeugdwerking. 
 
Artikel 3: Grootte en duur van het fonds 
 
Het jeugdsportfonds werd tot op heden elk jaar met één jaar verlengd. Elk jaar beschikt Boogsport 
Vlaanderen over een totaalbudget dat wordt samengesteld door het aandeel van Sport Vlaanderen (80%) 
en Boogsport Vlaanderen (20%). Jaarlijks kunnen we ongeveer 10 000 euro aan jeugdsubsidies toekennen. 
 
Artikel 4: Jeugdsportcommissie/Beoordelingscommissie 
 
Het beheer en toezicht zal gebeuren door Boogsport Vlaanderen die daarvoor een beoordelingscommissie 
opricht bestaande uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. 
 
De beoordelingscommissie is tot op heden samengesteld uit 3 leden: 

- 1 lid van de Raad van Bestuur 
- 2 medewerkers van Boogsport Vlaanderen 

Verder kunnen ook externe adviseurs zetelen in de beoordelingscommissie afhankelijk van de agenda. 
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Tot de bevoegdheden van de beoordelingscommissie behoren: 
- Toekennen van fondsen na beraadslagen en berekening 
- Toezicht bestedingen subsidies 
- Communicatie over en bijsturing van de verschillende projecten 
- Beheren en toekennen van het jeugdsportfonds en enquête jeugdsportproject 
- Houden van steekproeven ter controle (o.b.v. standaardevaluatiedocument) van de 

jeugdsportdossiers (o.a. bezoeken van clubtrainingen) 
 
Artikel 5: Wanneer komt uw club in aanmerking? 
 
Elke club aangesloten bij Boogsport Vlaanderen kan intekenen op het jeugdsportproject. Elke club die 
wenst deel te nemen, dient te voldoen aan de primaire voorwaarden (basisvoorwaarden). 
 
Deze zijn: 

- Aangesloten zijn bij Boogsport Vlaanderen (club en jeugdleden) voor 1 februari van het 
betreffende kalenderjaar. 

- Alle financiële verplichtingen vervuld hebben t.o.v. Boogsport Vlaanderen. 
- De club is aanwezig op de Algemene Vergadering van Boogsport Vlaanderen. 
- Tevens voldoen aan volgende voorwaarden: 

o Tenminste één gediplomeerde trainer hebben die jeugdtrainingen geeft. 
o De jeugdtrainer volgt tenminste: 

 Jaarlijks 1 bijscholing 
 Of start met een VTS-opleiding naar een hogere trainingsgraad. 

o De club werkt met een jeugdverantwoordelijke die eveneens zetelt in de Raad van 
Bestuur. 

 Contactpersoon voor de jeugd binnen de club 
 Contactpersoon voor de ouders (organisatie van infomoment) 

o Minstens 1 training per week organiseren op een vast tijdstip. 
o Opmaken van een gedragscode voor jeugdtrainers, jeugdschutters en ouders 

 De gedragscode publiceren op website en uithangen in de club 
 Bezorgen aan de jeugdtrainers, jeugdschutters en ouders 

o Aanspreekpunt integriteit binnen de club hebben. 
 
Artikel 6: Bestedingsmogelijkheden 
 
Indien een club voldoet aan de primaire voorwaarden, kan ze deelnemen aan het jeugdsportproject en 
kan ze een subsidieaanvraag indienen, waarbij ze vrij kan kiezen uit onderstaande 
bestedingsmogelijkheden ter bevordering van de jeugdwerking: 

- Aankoop sporttechnisch materiaal: i.f.v. jeugdtrainingen, initiaties, jeugdstages, beginnende 
schutters, evenementen, G-sporters. 

- Onkosten (sporttechnische) stage/activiteiten: huur accommodatie, andere onkosten stage. 
- Onkosten promo/integratie-evenementen voor de jeugd: drukwerk, huur accommodatie. 
- Onkosten organisatie wedstrijden (Jeugdwedstrijd, Korte Afstand,…): huur doelen, aankoop 

blazoenen, huur extra materiaal, huur accommodatie, Lotto Archery Cup. 
- Onkosten bijscholingen, trainerscursussen: inschrijvingsgeld bijscholing, inschrijving 

trainerscursus, inschrijving jeugdsportcoördinator. 
- Lesgever/trainer: loonkost (vrijwilligersvergoeding NIET). 
- Onkosten jeugdtrainingen: huur accommodatie. 
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- Onkosten rond ethiek, diversiteit en gelijke kansen binnen de jeugdwerking 
Subsidies kunnen enkel aangevraagd worden voor kosten die gemaakt werden in het betreffende 
werkingsjaar (1 oktober 20XX – 30 september 20XX+1) van het project. 
 
Artikel 7: Waar en hoe indienen? 
 
Alle aanvragen dienen te gebeuren binnen het tijdsbestek opgegeven door de beoordelingscommissie: 

- Het indienen van de aanvraag kan gebeuren tot 25 april 2022. Indien de club voldoet aan de 
primaire voorwaarden, kan ze deelnemen aan het jeugdsportproject. 

De definitieve rapportering dient ingediend te worden tegen 30 november 2022. 
 
De aanvraag wordt liefst per mail verzonden naar stijn@boogsport.vlaanderen.   
 
Of per post naar Boogsport Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals. 
 
Artikel 8: Toekenning en verder afhandeling 
 
De toekenning van de erkenningen en subsidies gebeurt zoals eerder vermeld door de 
beoordelingscommissie. Het is de bedoeling dat er ten alle tijden een transparantie bestaat over hoe de 
subsidies worden verdeeld. 
 
Na een eventuele toekenning van subsidies zal er van de gesubsidieerde club een uitgavenoverzicht 
gevraagd worden. Eveneens moeten duplicaten van eventuele facturen ingediend worden zodat de kosten 
kunnen gestaafd worden. 
 
De uitbetaling gebeurt in de maand december van het daaropvolgende werkingsjaar (jaar 20XX+1), maar 
slechts na voorlegging van het uitgavenoverzicht en de nodige bewijsstukken. 
 
Artikel 9: Onenigheid en beroep 
 
Bij onenigheid in verband met de toekenning en/of een ander onderwerp, zal een beroep worden beslecht 
door de Raad van Bestuur van Boogsport Vlaanderen. 
 
Artikel 10: Kwaliteit, participatie en ethiek 
 
Het jeugdsportproject situeert zich rond 3 kernbegrippen: kwaliteit, participatie en ethiek. 

- Kwaliteit: een jeugdschutter verdient het om goed begeleid te worden. Trainers verdienen een 
goede opleiding. Zowel schutters en trainers moeten kunnen werken met kwaliteitsvol materiaal 
en dit in een uitgeruste omgeving (infrastructuur). 

- Participatie: clubs kampen met een lage instroom van nieuwe jeugdleden. Ook haken er jaarlijks 
jeugdleden af (andere interesses, andere bezigheden,…). Boogsport Vlaanderen wil de clubs 
hierbij ondersteunen om door meer jeugdleden aan te trekken. 

- Ethiek: binnen de boogsport is geen plaats voor pestgedrag en ongewenst gedrag. Boogschieten 
is een toegankelijke sport en dat willen we dan ook promoten. 

 
  

mailto:stijn@boogsport.vlaanderen
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Artikel 11: Criteria jeugdwerking en puntenverdeling 
 
Hieronder vindt u de verschillende criteria die terug te vinden zijn in de subsidieaanvraag omtrent 
jeugdsport. Om aanspraak te maken op subsidies dient de club te voldoen aan de primaire voorwaarden: 
 

1 
Aangesloten zijn bij Boogsport Vlaanderen (club en jeugdleden) voor 1 februari van het 
betreffende kalenderjaar. 

2 Alle financiële verplichtingen vervuld hebben t.o.v. Boogsport Vlaanderen. 

3 De club is aanwezig op de Algemene Vergadering van Boogsport Vlaanderen. 

4 Tenminste één gediplomeerde trainer hebben die jeugdtrainingen geeft. 

5 
De jeugdtrainer volgt tenminste: 

- Jaarlijks 1 bijscholing 
- Of start met een VTS-opleiding naar een hogere trainingsgraad. 

6 
De club werkt met een jeugdverantwoordelijke die eveneens zetelt in de Raad van Bestuur. 

- Contactpersoon voor de jeugd binnen de club 
- Contactpersoon voor de ouders (organisatie van infomoment) 

7 Minstens 1 training per week voor de jeugd organiseren op een vast tijdstip. 

8 
Opmaken van een gedragscode voor jeugdtrainers, jeugdschutters en ouders 

- De gedragscode publiceren op website en uithangen in de club 
- Bezorgen aan de jeugdtrainers, jeugdschutters en ouders 

9 Aanspreekpunt integriteit binnen de club hebben. 

 
Indien een club aan al deze voorwaarden voldoet, ontvangt ze volgend basisbedrag (indien ze de gemaakte 
kosten kan verantwoorden): 

- 20 euro per aangesloten Boogsport Vlaanderen-jeugdlid. 
- Het totaalbedrag dat hier wordt voorzien is 6000 euro.  

o Indien dit niet volledig wordt opgebruikt, wordt de overschot procentueel verdeeld over 
de deelnemende clubs aan het jeugdsportproject. 

o Indien het totaalbedrag wordt overschreden (dus meer dan 300 jeugdleden in het 
project), wordt dit bedrag procentueel verdeeld over de deelnemende clubs. 
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Het resterende subsidiebedrag wordt over concrete acties onderverdeeld in de 3 kernbegrippen (kwaliteit, 
participatie, ethiek). 
 

Kwaliteit 

Begeleiding schutters 
- Meer dan 1 training per week op een vast tijdstip 
- Organiseren van extra jeugdactiviteiten (buiten trainingen) 
- Organiseren van een boogschietgerelateerde stage 

 
5 punten 
7 punten 
10 punten 

Opleidingen en bijscholingen 
- Bijscholingen 
- VTS-opleidingen 

 
5p/trainer 
12p/trainer 

VTS-diploma 
- Meerdere trainers met een VTS diploma die training geven aan jeugdschutters 

(per 5 jeugdleden 1 trainer met diploma) 

 
7p/trainer 

Sportmateriaal 
- Aanschaf van sportmateriaal om de kwaliteit voor schutters te verbeteren 

 
8 punten 

 

Participatie 

Promotie:  
- Deelname aan schoolsportdagen (max. 10 uur) 
- Organisatie van boogschietinitiaties (max. 10 uur) 

 
1 punt / uur 
1 punt / uur 

Competitie 
- Organisatie van een jeugdwedstrijd (Lotto Archery cup, andere jeugdwedstrijd) 

 
15p/wedstrijd 

Instroom nieuwe jeugdschutters 
- Organisatie van initiatielessen (max. 10 uur) 

 
1 punt / uur 

 

Ethiek 

Activiteiten omtrent diversiteit, inclusiviteit (G-sport) en gelijkheid organiseren 15 punten 

Een goedkoper tarief om te boogschieten, hanteren voor kansarmen 10 punten 

Volgen van een bijscholing/clinic omtrent ethiek, integriteit, G-sport 6p/trainer 

 
Het aantal punten dat een club hiermee verzameld, wordt opgeteld. 
Dit puntenaantal wordt in verhouding gezet met het totaal aantal behaalde punten over alle deelnemende 
clubs. 
 
Bijvoorbeeld: 

- De totaal te verdelen subsidie bedraagt 1000 euro. 
- Club X behaalt 15 punten. 
- Het totaal aan punten over alle clubs bedraagt 100 punten. 
- Club X ontvangt 150 euro subsidie (15/100 * 1000euro).  

 
 
 


